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Н

ародився 7 лютого 1957 р. у с. Пологи Теплицького

району Вінницької області. Після закінчення середньої школи вступив до Харківського автомобільнодорожнього технікуму. З 1975 до 1977 р. служив у лавах армії
Радянського Союзу. Саме завдяки цьому досвіду сформувалися такі риси характеру Павла Зосимовича, як здібність до
лідерства, витримка та гідність, які стали в неабиякій нагоді
у подальшій професійній діяльності.
Закінчивши технікум, у березні 1979 р. П. З. Волошин
почав працювати в Харківському відділенні Промтран
сНДІпроекту на посаді техніка. Без відриву від виробни
цтва опанував у Харківському автомобільно-дорожньому
інституті спеціальність «Автомобільні дороги» та здобув
кваліфікацію інженера-будівельника.
Сьогодні Павло Зосимович ось уже 36 років віддано
працює у ПрАТ «Інститут Харківський Промтранспро
ект», пройшовши шлях від техніка до генерального дирек
тора. На кожному часовому відрізку та на всіх посадах він
успішно вирішував як щоденні, так і перспективні питан
ня, що дало змогу розробити концепцію глобальної полі
тики інституту.
П. З. Волошин — член-кореспондент Академії будів
ництва України. За багаторічну сумлінну працю нагоро
джений почесними грамотами Кабінету Міністрів Укра
їни та Державного комітету будівництва, архітектури та
житлової політики України. Професійність Павла Зоси
мовича та ефективність його методів управління одним
із найпередовіших у своїй галузі підприємств нашої дер
жави відзначив український оргкомітет Міжнародно
го економічного рейтингу «Ліга Кращих», який у 2011 р.
присвоїв йому звання «Керівник року», що стало підтвер
дженням авторитету не тільки керівника, а й самого інсти
туту, свідченням його високого науково-технічного рівня.
Високопрофесійне управління та багаторічна кропіт
ка праця дозволили збудувати стратегію розвитку підпри
ємства, яка допомогла витримати численні кризи, більше
того — працювати злагоджено та стабільно, постійно розши
рюючи штат працівників. Перелік збудованих за проектами
інституту, який очолює Павло Зосимович Волошин, об’єктів
ледве вмістився б у багатосторінковий том: це споруди тран
спорту великих металургійних заводів, підприємств маши
нобудівної промисловості, коксохімічних заводів, гірничо-

збагачувальних комбінатів, об’єктів хімічного комплексу.
Професійне керівництво П. З. Волошина та його команди
сприяло виходу проектного інституту на міжнародний рівень
співпраці з Російською Федерацією, Республікою Казахстан,
Пакистаном, Новою Гвінеєю, Республікою Білорусь.
Сьогодні ПрАТ «Інститут Харківський Промтранс
проект» — це провідний комплексний проектно-вишу
кувальний інститут, здатний на високому науково-тех
нічному рівні вирішувати завдання в галузі транспортного
будівництва та механізації вантажно-розвантажувальних
та інших робіт для провідних підприємств різних галузей
промисловості.
Павло Зосимович Волошин досягнув професійно
го успіху передовсім завдяки правилам, яких завжди
неухильно дотримувався в житті та фаховій сфері, зокре
ма: «Ніколи не відкладай на завтра те, що можна зробити
сьогодні», «Майбутнє — це оптимізм» і «Підіймаючись на
нові сходинки та підкорюючи нові вершини, ніколи не за
бувай про людей, які були з тобою на попередніх». Тому,
як керівник, він доклав багато зусиль, аби сформувати на
дійну команду фахівців-однодумців, людей, які люблять
свою роботу та не шкодують сил для того, аби рухати рід
не підприємство вперед.
Попри різні фактори сучасної світової та державної
економіки, умови глобалізації, що ускладнюють та упо
вільнюють розвиток будь-якої вузькопрофільної діяльнос
ті, під керівництвом Павла Зосимовича Інститут Харків
ський Промтранспроект здійснив перехід технологічних
процесів проектування на сучасні методи, з використан
ням передових сучасних комп’ютерних систем та програм
них продуктів. Це — фундаментальна основа для розвитку
творчого потенціалу сучасного покоління фахівців.
Упродовж багатьох років ПрАТ «Інститут Харківський
Промтранспроект» підтримує дружні та професійні стосун
ки з ХНАДУ. Понад 30% робітників підприємства є випус
книками цього ВНЗ. Відбувається постійний обмін досвідом,
фахівці та початківці із задоволенням беруть учать у різних
семінарах і конференціях, які організовує університет. Павло
Зосимович Волошин неодноразово очолював державну екза
менаційну комісію рідного ВНЗ. У його планах — продовжу
вати співпрацю, корисну як для інституту проектування, так
і для університету.
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